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Wszystko co musisz wiedzieć o „Dobrym Starcie”
1  lipca  rusza  nabór  wniosków  do  programu  „Dobry  Start”.  To  300  zł  jednorazowego  wsparcia  dla  wszystkich  uczniów
rozpoczynających  rok  szkolny.  To  wsparcie  dla  4,5  miliona  uczniów.  Odpowiadamy  na  podstawowe  pytania  związane  z
programem.

Ile mam czasu na złożenie wniosku do programu „Dobry Start”?1.

Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość
elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania
głównie  z  elektronicznej  drogi  składania  wniosków przez  Internet.  Elektroniczna  forma wnioskowania  o  świadczenie  to  nie
tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

Kto może taki wniosek złożyć?2.

Wniosek  może  złożyć  matka,  ojciec,  opiekun  prawny  dziecka  lub  opiekun  faktyczny  dziecka  (opiekun  faktyczny  to  osoba
faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Czy wniosek o świadczenie składa jeden rodzic czy oboje?3.

Ze  względu  na  jednorazowy  charakter  świadczenia  wniosek  powinno  złożyć  jedno  z  rodziców  albo  opiekun  prawny  lub
opiekun  faktycznego  dziecka.  Natomiast  w  przypadku  gdy  dziecko,  zgodnie  z  orzeczeniem  sądu,  jest  pod  opieką
naprzemienną  obydwojga  rodziców  rozwiedzionych,  żyjących  w  separacji  lub  żyjących  w  rozłączeniu  sprawowaną  w
porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości
połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli  w wysokości 150 zł.

Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam?4.

Świadczenie dobry start  przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20
roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.

Warto  też  wspomnieć,  że  od  2019 roku,  wsparcie  z  programu przysługuje  także  na  uczniów szkół  policealnych  i  szkół  dla
dorosłych.

Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące
roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Kiedy otrzymam wsparcie?5.

Jeśli  wniosek  został  złożony  w  lipcu  lub  w  sierpniu  wypłata  świadczenia  odbędzie  się  nie  później  niż  do  30  września.  W
przypadku, gdy wniosek został złożony w późniejszym terminie, wówczas wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy
od złożenia wniosku.

Czy muszę czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia?6.

https://empatia.mpips.gov.pl/


Nie.  W programie  „Dobry  Start”  zrezygnowano  z  konieczności  wydania  i  doręczenia  decyzji  administracyjnej  o  przyznaniu
świadczenia.  Osoby ubiegające się  o  świadczenie otrzymają informację o  jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-
mail.  Jeśli  jednak  takiego  adresu  zabraknie,  to  informację  o  przyznaniu  świadczenia  będzie  można  odebrać  osobiście.  Co
ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia.

Decyzje  administracyjne  będą  wydawane  jedynie  w  przypadku  odmowy  przyznania  świadczenia,  a  także  w  sprawach
nienależnie  pobranych  świadczeń.

Czy od świadczenia odprowadzany jest podatek od świadczenia?7.

Nie, świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku.
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